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प्रधचीन ग्रीसिर्ी  िेळ 

प्रधचीन ग्रीक  ोकधिंनध स्िर्धा करधय ध आवडत 
अस.े ते अनेक क धकौशल्यिूणा गोष्ीिंच्यध स्िर्धा 
आयोजीत करत. जस,े सधवाजननक भधषण, 
चचत्रक ध,  ेिन आखण अगदी चुिंबनधच्यधही! 



िण सवधात  ोकपप्रय स्िर्धा होत्यध 
िेळधिंच्यध, जसे र्धवण्यधची शयात, 
रथधिंची शयात, िुपियुद्ध, कुस्ती, 
थधळीफेक.  

कोणतधही िोठध कधयाक्रि अस ध की िेळधिंच्यध स्िर्धा 
भरवधय ध चधिंग ध बहधणध लिळत असे. ग्रीक  ोक 
िेजवधन्यध आखण र्धलिाक उत्सवधिंप्रसिंगी, तसेच 
अिंत्यसिंस्कधरधवेळीही शयाती आखण कुस्त्यधिंच्यध स्िर्धा  
भरवत.  

युद्धधवर ननघतधनधही ते आि े भध े 
आखण थधळ्यध सोबत नेत. 



प्रकरण  दोन 

िहह ी स्िर्धा 

ऑल िंपिक स्िर्धांची सुरुवधत कशी झध ी, हे 
कुणध धही ननश्चितिणे िधहीत नधही. िण िेळधिंच्यध 
िहहल्यध स्िरे्च ेआयोजन सुिधरे 3000 वषधांिूवी 
ई.स. 776 सध ी ऑल िंपियध गधवधत करण्यधत आ े 
होते, अशी नोंद सधिडते.  

ग्रीक देवतधिंचध रधजध झ्यूस आखण त्यधची रधणी  
हेरध यधिंची िूजध करण्यधस  ोक ऑल िंपियध ध   
भेट देत असत.  

ऑल िंपियध हे नदीिोऱ्यधत वस े े एक रिणीय 
गधव होते. त्यधच्यध सभोवती ऑल व्ह वकृ्धिंची रधई 
आखण नैऋत्ये ध डोंगररधिंगध होत्यध.   



एकध कहधणीनुसधर, झ्यूसचध िु गध, ग्रीक 
हहरो हेरधक् ीझ यधने ऑल िंपिक स्िर्धा भरवधय ध 
सुरुवधत के ी.  

श्चजिंकून ये िु ध!  

दसुऱ्यध एकध कहधणीनुसधर, ल डडयधचध रधजिुत्र 
िे ॉप्सच्यध अिंत्यसिंस्कधरधप्रसिंगी त्यधच्यध स्िरणधथा 
िेळधिंच्यध स्िर्धा भरवण्यधत येऊ  धगल्यध. ििू 
वषधांिूवी, िे ॉप्सने रथधिंची शयात श्चजिंक ी होती. 
तो एकध सुिंदर रधजकन्ये ध आि ी वर् ूम्हणून 
श्चजिंकण्यधसधठी शयातीत सहभधगी झध ध होतध.  



िण बहुर्ध यध स्िरे्ची सुरुवधत 
ऑल िंपियधत झ्यूसची स्तुती करणधऱ्यध एकध 
िोठ्यध र्धलिाक उत्सवधच्यध प्रसिंगी झध ी 
असधवी.  

सुरुवधती ध, केवळ एकधच िेळधची स्िर्धा 
झध ी - िैदधनधच्यध  धिंबीइतके अिंतर, म्हणजे 
190 िीटर (623 फूट) र्धवण्यधची शयात.  

यधत सवा स्िर्ाक ग्रीक िुरुष होते. ज्यध 
श्चियधिंनध शयातीत भधग घ्यधवधसध वधटे, 
त्यधिंच्यधसधठी वेगळी शयात ठेवत. त्यध ध हेरधयध 
म्हणत.  

ई.स. िूवा 776 िधसून, ऑल िंपियधिध्ये दर 
चधर वषधांनी, सहसध ऑगस्ट िहहन्यधत, अशध 
स्िर्धा भरवण्यधत येऊ  धगल्यध. दोन 
स्िर्धांदरम्यधन अस ेल्यध चधर वषधांच्यध 
कध धवर्ी ध ऑल िंपियधड म्हणत असत.  



प्रधचीन ग्रीसिध्ये िुरुष र्धविटूिंनी पववि 
अवस्थेत र्धवधयच,े अशी िरिंिरध होती. यधतून 
िुरुषधिंनध आि े ब दिंड शरीर आखण पिळदधर स्नधयू 
दधिवधयची सिंर्ी लिळत असे.  

 स्िरे्आर्ी ह कध व्यधयधि करण्यधिूवी, 
प्रत्येक र्धविटू ऑल व्ह ते धने आिल्यध 
शरीरधच ेिधल श करत असे. िै वधन  ोक 
र्रिकड चधिंग ी होण्यधसधठी अिंगधवर िधवडर 
आखण वधळूही  धवत.   

कधळधनुसधर, ऑल िंपिक स्िर्धा ग्रीसिर्ी  
सवधात  ोकपप्रय क्रीडध उत्सव बन ध. तो बघधय ध 
इट ी, सीररयध, इश्चजप्त, कधळध सिुद्र यध दरूदरूच्यध 
हठकधणधिंहून हजधरो  ोक येऊ  धग े.  



ई.स. 456 वषधांिूवी, ऑल िंपियधिध्ये 
झ्यूसच ेएक भव्य ििंहदर उभधरण्यधच ेकधि 
िूणा झध े. ते बघधय ध  ोकधिंची प्रचिंड गदी 
होत असे. 

 ोक झ्यूसचध 13 िीटर (43 फूट) उिंच 
िुतळध बघण्यधसधठी रधिंगेत उभे रधहधत.  



त्यधकधळधत, फक्त िुरुष आखण कुिधरी श्चियधच 
ितृ्युचध िेळ बघू शकत असत. एक पववधहीत िी 
आिल्यध िु धची िुपियुद्ध स्िर्धा बघधय ध 
प्रलशक्कधचध वेष र्धरण करून गे ी. िण िु गध 
श्चजिंकल्यधवर, ती आनिंदधने ओरड ी आखण नतच ेबबिंग 
फुट े. सुदैवधने, िु धच ेवडी  आखण भधऊ ऑल िंपिक 
चॅश्चम्ियन होते. त्यधिुळे त्यध िीचध जीव वधच ध.  

िधझध िु गध 
श्चजिंक ध! 

तेव्हधिधसून प्रलशक्कधिंनी स्िर्धा पवविधवस्थेत  

िधहधवी, असे बिंर्न घध ण्यधत आ े.   
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िेळधिंचे सधदरीकरण 

दर चौथ्यध वसिंत ऋतूत, तीन दतू शधिंततध 
कध धवर्ीची घोषणध करण्यधसधठी सिंिूणा ग्रीसचध 
दौरध करत. यधिुळे ऑल िंपियध िररसरधत 
स्िर्धांच्यध एक िहहनध आर्ी आखण एक िहहनध 
निंतर यध कध धवर्ीत युद्ध थधिंबवत असत. यध ध 
ऑल िंपिक युद्धपवरधि म्हणत असत.  



ग्रीक  ोक सतत युद्ध करत असत. िण 
युद्धपवरधिधदरम्यधन, ऑल िंपियधच्यध िररसरधत 
युद्धबिंदी घोषीत करत, जेणेकरून ऑल िंपिक 
उत्सवधत भधग घेण्यधसधठी  ोकधिंनध सुरक्षक्तिणे 
प्रवधस करतध यधवध.  

आि े िधय वर 
ठेवध, िु धिंनो!  

युद्धपवरधि सिधप्त होतधच  ोक िुन्हध 
युद्ध करधय ध जधत.  

स्िर्धा सुरु झधल्यधिधसून 100 वषधांनी, 
ऑल िंपिकिध्ये 18 प्रिुि िेळ होऊ  धग े. 
स्िरे्ची सुरुवधत रथधिंच्यध शयातीने होत असे. 
यध ध टेचिप्िॉन म्हणत. ही शयात हहप्िोड्रोि 
नधवधच्यध िैदधनधत होत असे.   



स्िरे्च ेप्रिुि आकषाण होते, िेंटधथ ॉन. 
यधत िधच िेळ होत असत. एकध 
आख्यधनयकेनुसधर, ही कल्िनध जेसन नधवधच्यध 
ग्रीक हहरोच्यध सुिीक डोक्यधतून ननघध ी होती. 
िहहल्यध िेंटधथ ॉनिध्ये जेसन आि ध लित्र 
िेल्युसचध प्रनतस्िर्ी होतध.   

 
िेंटधथ ॉनिध्ये  
                        थधळीफेक.... 

भध धफेक.... 

र्धवण्यधची शयात....  

कुस्ती.... 

आखण  धिंब उडी 
हे िेळ होते.  



सवधात भयधनक िेळ होतध, एक रधनटी 
िद्धतीने के ी जधणधरी िधरधिधरी. त्यध ध 
िँके्रशन म्हणत. यधत िुरुष ठोसे आखण  धथध 
िधरून एकिेकधिंची हधड ेिोडू शकत. िण 
िेळधडु ध चधवण्यधची आखण डोळे फोडण्यधची 
िरवधनगी नव्हती.   

ऑल िंपिक पवजेत्यधिंनध ऑल व्हच्यध 
िधनधिंचध िुकुट घध त असत आखण त्यधिंच्यधवर 
कपवतध आखण गधणी रचत असत. सिंिूणा 
ग्रीसिध्ये यध कपवतध आखण गधणी ऐकवल्यध 
जधत असत.  



ई.स. िूवा दसुऱ्यध शतकधत, रोिन  ोकधिंनी 
ग्रीसवर पवजय लिळव ध, त्यधवेळी ऑल िंपिक स्िर्धा 
ििू  ोकपप्रय होत्यध.  

िण ऑल िंपिक सुरू झधल्यधनिंतर, 1166 वषधांनी, 
ई.स. 393 िध्ये, चथओडोलसअस यध खिस्ती 
सम्रधटधने यध स्िर्धांवर बिंदी आण ी. त्यधच्यध 
सैननकधिंनी झ्यूस देवतेच ेििंहदर उध्वस्त के े.  

निंतरच्यध वषधांिध्ये, ऑल िंपियध गधवसुद्धध 
उध्वस्त झध े. भूकिं ि आखण िूर यध आित्ीिंिुळे 
स्िरे्ची जधगध जलिनीिध ी गुडुि झध ी.  

1000 िेक्ध जधस्त वषे ही जधगध 
जलिनीिध ीच  िून रधहह ी.... 
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एक भव्य योजनध 

1875 िध्ये, जिान िुरधतत्वज्ञ 
अन्स्टा कटीयस यधने ऑल िंपियध गधवधच्यध 
अवशषेधिंिध्ये ििंहदरे, लशल्िे आखण 
भधिंडयधिंचध शोर्  धव ध. यधिुळे प्रधचीन 
िेळधिंिध्ये  ोकधिंनध िुन्हध रस वधटू 
 धग ध.    

एक फ्रें च र्ननक, बॅरन पियरे डी क्युबटीन, 
यधिंनध ऑल िंपिकने भुरळ िधड ी. त्यधिंनी 
ऑल िंपिकबद्द  लिळे  ती िधहहती वधच ी. डी 
क्युबटीन स्वत: एक उत्सधही िुपियोद्धध, 
त वधरयोद्धध, नौकधचध क आखण घोडसे्वधर होतध.  
त्यधिंचध दृढ पवश्वधस होतध की िेळल्यधिुळे िधणूस 
जधस्त बळकट आखण यशस्वी बनू शकतो.  



त्यधिंनी पवपवर् देशधिंत िेळ कसे िेळ े 
जधतधत, यधचध अभ्यधस के ध. इिंग् िंडिध्ये 
रग्बीसधरिध भयधनक चढधओढीचध िेळ शधळेत 
िेळ ध जधत होतध. डी क्युबटीन ध यध गोष्ीच े
िोठे कौतुक वधट े.  

 

त्यधिंनी इिंग् िंडिध्ये िच वेन ॉक नधवधच्यध 
एकध छोट्यध शहरधचधही दौरध के ध, श्चजथे एक 
िेळधिंचध उत्सव आयोश्चजत के ध जधत असे. यध 
उत्सवध ध वेन ॉक ऑल िंपियन िेळ म्हणत 
असत.  

यधवरून त्यधिंच्यध िनधत एक कल्िनध 
चिक ी. 1892 सध ी, क्रीडध अचर्कधऱ्यधिंनी 
एकध सभेत, डी क्युबटीनने एक आिंतररधष्ट्रीय 
ऑल िंपिक स्िर्धा सुरू करण्यधची आि ी 
योजनध जधहीर के ी.  

िण सगळ्यधिंनी त्यधिंच्यध 
म्हणण्यधकड ेद ुाक् के े. 

नधही.  



डी क्युबटीनने आि े प्रयत्न सोडून हद े 
नधहीत. त्यधिंनी दोन वषे अथकिणे जगभरधती  
नेत्यधिंनध ित्र ेल हह ी आखण त्यधिंच्यधशी चचधा 
के ी. शवेटी, त्यधिंनी क्रीडध अचर्कधऱ्यधिंची एक 
बैठक आयोजीत के ी. यधवेळी, त्यधिंची योजनध 
स्वीकधरण्यधत आ ी. डी क्युबटीन रोिधिंचचत झध े.  

त्यधिंच ेिुढी  कधि होते, नव्यध ऑल िंपिक 
स्िर्धांच्यध आयोजनधसधठी एक गट बनवणे. 
यध ध आिंतररधष्ट्रीय ऑल िंपिक सलिती 
(आयओसी –IOC) म्हणून ओळि े जधऊ 
 धग े.  
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एक यशस्वी सरुुवधत 

िहह ी अचर्कृत आर्नुनक ऑल िंपिक स्िर्धा 
6 एपप्र  1896 रोजी ग्रीसिर्ी  अथेन्स शहरधत 
िेळल्यध गेल्यध.   



नऊ वेगवेगळ्यध िेळधिंच्यध स्िर्धांिध्ये 14 
देशधिंती  िुरुष िैदधनी िेळधडूिंनध बघण्यधसधठी 
हजधरो पे्रक्क गोळध झध े. यध स्िर्धा होत्यध – 

शयात, सधयक  शयात, त वधरयुद्ध, श्चजम्नॅस्टीक्स, 
शूटीिंग, िोहोणे, टेननस, वजन उच णे आखण 
कुस्ती.  

श्चियधिंनध िेळ फक्त बघण्यधची 
िरवधनगी होती. डी क्युबटीनच्यध िते, 
श्चियध िेळ िेळण्यधसधठी नधजूक असतधत.  

ककत्येक र्धविटूिंची एक अत्यिंत िोठी 
सिस्यध होती, अथेन्सचध प्रवधस. जेम्स 
कोनो ी नधवधच्यध एकध अिेररकीने आिल्यध 
आयुष्यधची जवळजवळ सधरी ठेव न्यूयॉका  ते 
नेिल्स बोट प्रवधसधवर िचा के ी. यध 
प्रवधसध ध त्यध ध 17 हदवस  धग े.  

िण हध प्रवधस बरधच म्हणधयचध. 
कोनो ीने नतहेरी उडी (ट्रीि  जम्ि) 
प्रकधरधत यश लिळव े. अशधप्रकधरे त्यधने यध 
आर्नुनक स्िरे्ती  िहह े िदक श्चजिंक े.    



त्यधकधळी प्रवेशधच ेननयि फधरसे कठोर नव्हते. 
जॉन बो ँड नधवधच्यध एकध आयररश ियाटकधने 
शवेटच्यध लिननटध ध स्िरे्त नधव नोंदव े....आखण 
तो टेननस एक  आखण दहेुरी स्िर्धा श्चजिंक ध.  

पवशषेत: िोहोणधऱ्यधिंनध कणिर रधहधवे 
 धगत अस.े त्यधिंनध नधवध घेऊन िलु्यध सिुद्रधत 
उडी घ्यधवी  धगत असे आखण बफधाळ गधर 
िधण्यधत ककनधऱ्यधकड ेिोहत जधवे  धगत असे.  

अथेन्स ऑल िंपिकिध्ये, 40 ककिी (सुिधरे 25 
िै ) िॅरधथॉन शयात ही कल्िनध प्रत्यक्धत उतर ी. 
ही स्िर्धा त्यध ऑल िंपिकच ेिुख्य आकषाण ठर े.  

िॅरधथॉन शयात ही कफडीश्चप्िडस नधवधच्यध एकध 
ग्रीक सैननकधच्यध कहधणीवरून स्फुर ी होती. ई.स. 
िूवा 490 िध्ये, ग्रीकधिंनी िलशायनधिंवर पवजय 
लिळव ध. ही िबर देण्यधसधठी तो िॅरधथॉन गधव ते 
अथेन्स हे अिंतर र्धवत गे ध होतध.  

पवजय सधजरध करध! 
ग्रीसने युद्ध श्चजिंक िंय.  



जेव्हध अथेन्सची िहह ी िॅरधथॉन शयात िूणा 
होत आ ी तेव्हध जिधवधने अक्रश: िैदधनधत उडयध 
घेतल्यध, कधरण श्चस्िररडॉन  ुईस नधवधच्यध एक 
ग्रीक र्धविटूने शवेटची फेरी िधरण्यधस िैदधनधत 
प्रवेश के ध होतध.  

आि ध उत्सधह उतू गेल्यधिुळे, दोन ग्रीक 
रधजिुत्र, ग्रीसच्यध रधजध जॉजा I ची िु े, 
िैदधनधत उतर े आखण  ुईससोबत अिंनति 
रेषेियांत र्धव े.  
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िेळधिंचध पवस्तधर 

एकध यशस्वी सुरुवधतीनिंतर, IOC ने दर चधर 
वषधांनी, दसुऱ्यध शहरधत ऑल िंपिक स्िर्धा 
भरवण्यधचध ननणाय घेत ध.  

1900 सध ी, यध स्िर्धा फ्रधन्सिर्ी  
िॅररसिध्ये आयोजीत करण्यधत आल्यध. यध स्िरे्त 
श्चियधिंनध सहभधगी होण्यधची िरवधनगी होती, िण 
केवळ गोल्फ आखण टेननससधरख्यध नधजूक 
िेळधिंिध्ये.   



1904 सध ी अिेररकेती  सेंट  ुईस शहरधत 
झध ेल्यध ऑल िंपिकनिंतर IOC ने 1908 सध च े
ऑल िंपिक िेळ इट ीती  रोि शहरधत भरवण्यधच े
िधन्य के े. िण इट ीत ज्वध धिुिी िधउिंट 
व्हेसुश्चव्हयस उफधळून आल्यधिुळे त्यध वषीच्यध 
ऑल िंपिकच ेस्थ धिंतर  िंडनिध्ये करण्यधत आ े.   

 िंडनिध्ये रधजध एडवडा VII आखण रधणी 
अ ेक्झधिंडड्रयध यधिंनध िॅरधथॉनची सुरुवधत 
आिल्यध पविंडसर कॅस  यध रधजिहध धतून 
िधहधयची इच्छध होती.   

सुरू 

त्यधिुळे िॅरधथॉनच ेअिंतर 42.195 ककिी 
(26 िै  385 गज) ियांत वधढवण्यधत आ े. 
तेव्हधिधसून आजियांत, प्रत्येक िॅरधथॉनिध्ये 
हेच अिंतर ठेव े जधते.  



 िंडन ऑल िंपिकिध्ये  ोकधिंनी िहहल्यधिंदधच 
डी क्युबटीनच ेऑल िंपिकपवषयीच ेपवचधर ऐक े.  

ऑल िंपिक स्िरे्त भधग घेणिं 
हेच िहत्त्वधचिं आहे, श्चजिंकणिं 
नव्हे. आयषु्यधत सवधात 

िहत्त्वधची गोष् श्चजिंकणिं नसत,े 
तर सिंघषा करणिं ही असत.े  

1920 सध ी बेश्चल्जयििर्ी  अटँविा 
शहरधत झध ेल्यध ऑल िंपिकनिंतर IOC ने 
ननणाय घेत ध की त्यधिंच्यधकड ेबफधात 
िेळण्यधच ेअनेक िेळ होते. त्यधिुळे त्यधिंनी 
वेगळ्यध हहवधळी ऑल िंपिक स्िर्धा सुरू केल्यध.  

िहहल्यध हहवधळी ऑल िंपिक स्िर्धा 1924 
सध ी फ्रधन्सिर्ी  शधिोनी गधवधत झधल्यध. 
त्यधिध्ये स्कीइिंग, कफगर स्केटीिंग आखण 
बफधाती  हॉकी हे िेळ सधिी  होते.  

1992 िधसून हे हहवधळी िेळ उन्हधळी 
ऑल िंपिकनिंतर दोन वषधांनी होऊ  धग े.  



दर वषी ऑल िंपिकिध्ये अचर्कधचर्क 
 ोकपप्रय िेळधिंची भर िडू  धग ी. 1896 सध ी 
(अथेन्स) 9 िेळधिंच्यध 52 स्िर्धा झधल्यध. 1952 
सध ी (हे लसिंकी, कफन िंड) 17 िेळधिंच्यध 149 
स्िर्धा झधल्यध. 2004 सध ी अथेन्सिध्ये 28 
िेळधिंच्यध 301 स्िर्धा झधल्यध.  

अगदी अल कडेच 1976 (इन्सबु्रक, 
ऑस्टे्रल यध) सध ी बफधावरच ेनृत्यदेिी  यध 
िेळधिंिध्ये सधलि  करण्यधत आ े.   

1996 िर्ी  बीच व्हॉ ीबॉ  

(अट धिंटध, अिेररकध) 

आखण 1998 िध्ये, स्नो 
बोडींग 

(नधगधनो, जिधन) 



2008 सध ी, चीनच्यध बीश्चजिंग शहरधत 
झध ेल्यध स्िरे्त बीएिएक्स सधयकल िंग िेळ 
सधिी  करण्यधत आ ध.   

....आखण 10 ककिी (6 िै ) िॅरधथॉन 
िोहोण्यधची शयातसुद्धध.  

दसुऱ्यध िहधयुद्धधनिंतर, िधठीच्यध िणक्यध ध इजध 
झध ेल्यध ज्येि सैननकधिंसधठी इिंग् िंडच्यध स्टोक िँदेपव  
गधवधत एक स्िर्धा आयोजीत करण्यधत आ ी.   

ही स्िर्धा िूि यशस्वी ठर ी. िग 1960 िध्ये, 
अििंग िैदधनी िेळधडुिंसधठी िहह ी आिंतररधष्ट्रीय 
िॅरधऑल िंपिक स्िर्धा आयोजीत करण्यधत आ ी.  

यधनिंतर 1976 िध्ये िहह े हहवधळी िॅरधऑल िंपिक 
झध े.  
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सोहळे-सिधरिंभ 

ऑल िंपिक स्िर्धांचध उद्घधटन 
सोहळध एिधद्यध कधननाव  
उत्सवधसधरिध असतो.  

िैदधनी िेळधडुिंची एक िोठी 
कवधयत ननघते. िग सिंगीत, प्रकधश, 
नतृ्य आखण रिंगीबेरिंगी आनतशबधजी 
यधिंच ेअद्भतू प्रदशान होत.े  



ऑल िंपिक गीत गधयल्यधनिंतर, 
ऑल िंपिक स्िरे्चध झेंडध 
फडकवण्यधत येतो. डी क्युबटीन 
यधिंनी झेंडयधवर िधच रिंगधिंची वतुाळे 
आरेखित के ी होती. ही वतुाळे 
जगधती  िधच ििंडधिंच ेप्रनतननचर्त्व 
करतधत. आकफ्रकध, अिेररकध, 
आलशयध, ऑस्टे्रल यध आखण युरोि 
– सवा ििंड शधिंततध आखण 
सद्भधवनेच्यध हेतूने यध स्िरे्त 
एकत्र आ े े.  

स्िर्धा सुरू होण्यधच्यध कधही िहहने आर्ी, 
ऑल िंपियधिध्ये एक िशध  िेटवतधत. ही िशध  
र्धवत, आकधशिधगे, रस्तेिधगे, रेल्वेिधगे वध 
िधण्यधतून ठरधपवक अिंतरधने नवनव्यध तधज्यध दिधच्यध 
िेळधडुिंद्वधरे (रर े िद्धतीने) ने ी जधते.  

शवेटी, एक र्धविटू ही िशध  िैदधनधती  
उद्घधटन सोहळ्यधत आणतो आखण िशध ीने एकध 
भव्य कढईत ज्योत िेटवतो.  

स्िर्धा सिंिेियांत 
कढईती  
ज्योत सतत 
जळत रधहधते.  

प्रधचीन स्िर्धांिध्येही एक 
ज्योत सतत जळत ठेव ी 

जधत असे.  
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ऑल िंपिक हहरो 

बल ानिध्ये 1936 िध्ये अॅडॉल्फ 
हहट रच्यध शधसनकधळधत ऑल िंपिक स्िर्धा 
भरवण्यधत आल्यध होत्यध.  

जिानीच्यध िेळधडुिंच ेशक्तीप्रदशान 
करण्यधसधठी हहट र िोठध उत्सुक होतध. िण 
अिेररकेच्यध ओहधयो शहरधचध एक कृष्णवणीय 
र्धविटू जेसी ओवेन्स हध त्यध स्िरे्चध हहरो 
ठर ध.    

जिानधिंशी कठोर स्िर्धा करूनही ओवेन्सने चधर 
सुवणािदके श्चजिंक ी – 100 िीटर आखण 200 िीटर 
दौड,  धिंब उडी आखण 100 िीटर रर े शयात.   

 



ओवेन्सिुळे कध ा  ुईससिवेत अनेक 
अिेररकी र्धविटुिंनध पे्ररणध लिळध ी. 1984 
सध च्यध ऑल िंपिक स्िरे्त,  ुईसने 
ओवेन्सइतक्यधच स्िर्धा श्चजिंकल्यध.  

 ुईसने  धिंब उडीत चधर ऑल िंपिक 
िेळधिंत लिळून पवस्ियकधरकररत्यध चधर 
सुवणािदके श्चजिंक ी.  

 ुईसच्यध नऊ सुवणािदकधिंची बरोबरी 
कफन िंडचध दरू अिंतरधचध र्धविटू िधवो नुरिी 
(फ् धईंग कफन) यधच्यध पवक्रिधशी होऊ 
शकते. नुरिीने 1920, 1924 आखण 1928 
च्यध ऑल िंपिक स्िर्धांिध्ये सुवणािदके 
श्चजिंक ी होती.  



1948 सध च्यध  िंडन ऑल िंपिकिध्ये, एक 
डच र्धविटू, फॅनी ब् ँकर, ही आिंतररधष्ट्रीय हहरो 
बन ी. वयधच्यध 30 व्यध वषी, ती दोन िु धिंची 
आई होती.  ोकधिंनध नतच्यध यशधची फधरशी िधत्री 
नव्हती. िण नतने 100 िीटर, 200 िीटर, 80 
िीटर अडथळ्यधिंची शयात आखण 4 × 100 िीटर 
रर े यधिंत सुवणािदके श्चजिंक ी.  

1968 च्यध िेश्चक्सको लसटी ऑल िंपिकच्यध 
पवजेत्यध तधऱ्यधिंिध्ये एक होतध, अिेररकेचध बॉब 
बीिन. त्यधने  धिंब उडीत 8.9 िीटर (34 फूट) 
अिंतर िधर के े आखण जुनध जधगनतक पवक्रि 55 
सेिी (22 इिंच) अिंतर जधस्त कधिून िधगे टधक ध.   

यधिुळे बीिनच्यध भधवनध एवढ्यध अनधवर 
झधल्यध की आिल्यध गुडघ्यधिंवर बसून तो म्हणध ध,  
िी स्वप्नधत तर नधही नध, यधची ि ध कुणीतरी 
िधत्री िटवून द्यध. त्यधचध हध पवक्रि िुढी  23 वषे 
अबधचर्त रधहह ध.  



1972 च्यध म्युननक ऑल िंपिकिध्ये, 
अिेररकी तरणिटू िधका  श्चस्िट्झ यधने एकधच 
आठवडयधत सधत सुवणािदके श्चजिंक ी आखण सधत 
जधगनतक पवक्रि नोंदव े.  

तो आणिी एकदध 
श्चजिंकतोय, वधटतिं. 

कॅनडधच्यध िधँट्रीय  शहरधत 1976 यध 
वषीच्यध स्िरे्त, 14 वषधांच्यध रुिधननयन 
कसरतिटू (श्चजम्नॅस्ट) नधदीयध कोिेनेसीने 
प्रेक्कधिंच ेडोळे हदिवून टधक े.  

ती दहध अिंक लिळवणधरी िहह ी 
कसरतिटू होती. ती सहध िेळधिंिध्ये 10 वेळध 
श्चजिंक ी. िण गुणफ कधच्यध ियधादेिुळे नतच े
गुण फक्त 1 एवढेच हदसत होते.  



बब्रटीश नौकधनयनिटू, स्टीव्ह रेडगे्रव्ह, यधने 
ऑस्टे्रल यधच्यध लसडनी शहरधती , ई.स. 2000 
सध च्यध ऑल िंपिकिध्ये, एक इनतहधस रच ध. 
स्िर्धा श्चजिंकल्यधवर, तो िधचही ऑल िंपिकिध्ये 
यध प्रकधरधती  िेळधत सुवणािदक लिळवणधरध 
िहह ध िेळधडू ठर ध.  

िूवा जिानीची ननिुण नौकधनयनिटू बबरगीट 
कफशर हीने वयधच्यध 18 व्यध वषी, 1980 च्यध 
िॉस्को ऑल िंपिकिध्ये आि े िहह े सुवणािदक 
श्चजिंक े. नतने आि े आठवे सुवणािदक 24 
वषधांनी 2004 सध च्यध अथेन्स ऑल िंपिकिध्ये 
सिंिूणा जिान रधष्ट्रधसधठी श्चजिंक े. ही नतची सहधवी 
ऑल िंपिक स्िर्धा होती. नतची ही कधिचगरी 
अपवश्वसनीय होती.  



 

आज ऑल िंपिक हध जगधती  सवधात िोठध 
क्रीडध उत्सव बन ध आहे.  

प्रधचीन ऑल िंपिक स्िर्धा 1000 वषधांिेक्ध जधस्त 
कधळ चध ल्यध. प्रत्येक स्िरे्चध कध धवर्ी कधही 
हदवसधिंइतकध दीघा असे. आर्नुनक ऑल िंपिक 
स्िर्धांच ेवय फक्त 100 वषे इतकेच आहे. िण 
प्रत्येक स्िर्धा तेवढ्यधच कध धवर्ीसधठी भरव ी 
जधते.   

आर्नुनक स्िर्धाही 1000 वषे चध ल्यध 
तर ई.स. 3062 सध ीसुद्धध  ोक  
ऑल िंपिक स्िर्धा िधहधती  आखण 
िेळती .... 

शेवट 



उन्हधळी ऑल िंपिक  
तधरिध 

1896  अथेन्स, ग्रीस 
1900  िॅररस, फ्रधन्स 
1904  सेंट  ईुस, अिेररकध 
1908   िंडन,  यूके 
1912  स्टॉकहोि,  स्वीडन 
1916  आयोजन नधही (िहधयुद्ध) 
1920  अँटव्हिा,  बेश्चल्जयि 
1924  िॅररस,  फ्रधन्स 
1928  अॅिस्टरडॅि,  नेदर ँडस 
1932   ॉस एिंजेल्स,  युएसए 
1936  बल ान, जिानी 
1940  आयोजन नधही (िहधयुद्ध) 
1944  आयोजन नधही (िहधयुद्ध) 
1948   िंडन,  यूके 
1952  हे लसिंकी,  कफन ँड 
1956  िे बना,  ऑस्टे्रल यध 

1956  स्टॉकहोि,  स्वीडन 
1960  रोि,  इट ी 
1964  टोककयो, जिधन 
1968  िेश्चक्सको लसटी, 
िेश्चक्सको 
1972  म्यूननक,  जिानी 
1976  िॉश्चन्ट्रय ,  कॅनडध 
1980  िॉस्को,  रलशयध  
1984   ॉस एिंजेल्स,  यूएसए 
1988  सेऊ ,  कोररयध 
1992  बधलसा ोनध,  स्िेन 
1996  अट धिंटध,  अिेररकध 
2000   लसडनी,  ऑस्टे्रल यध 
2004   अथेन्स,  ग्रीस 
2008  बीश्चजिंग,  चीन 
2012   िंडन,  यूके 

हहवधळी ऑल िंपिक    
    तधरिध 

1924 शधिोनन, फ्रधन्स 
1928  सेंट िॉररत्झ, श्चस्वत्झ ांड 
1932   ेक प् ॅलसड, अिेररकध 
1936  गधलिाश िॅटनाककचेन, जिानी, 
1940  आयोजन नधही (िहधयुद्ध) 
1941  आयोजन नधही (िहधयुद्ध) 
1948  सेंट िॉररत्झ,  श्चस्वत्झ ांड 
1952  ओस् ो,  नॉवे 
1956  कॉहटानध डी'एम्िझेो,  इट ी 
1960  स्क्वॉ व्हॅ ी,  यूएसए 
1964 इन्सब्रुक, ऑश्चस्ट्रयध 
1968  गे्रनोब ,  फ्रधन्स 
1972 सप्िोरो, जिधन 
1976 इन्सबु्रक, ऑश्चस्ट्रयध 

1980  ेक प् ॅलसड, अिेररकध 
1984  सधरधजेव्हो,  यूगोस् धपवयध 
1988  कॅ गरी,  कॅनडध 
1992  अल्बटापव े,  फ्रधन्स 
1994 ल  ेहॅिर,  नॉव े
1998 नधगधनो,  जिधन 
2002 सॉल्ट  ेक लसटी,  यूएसए 
2006 ट्यूररन,  इट ी 
2010 व्हँकुव्हर,  कॅनडध 
2014 सोची, रलशयध 



ऑल िंपिक स्िर्धांची कहधणी 
 

प्रधचीन ग्रीसिर्ी  एक उत्सव ते आजचध जधगनतक कक्रडध 
सोहळध यध रुिधिंत ऑल िंपिकने िेळधडू आखण स्िर्धा सिथाकधिंनध 
नेहिीच प्रेरणध हद े ी आहे. जधणून घ्यध, जगधती  सवधात भव्य 
स्िर्धांचध जन्ि कसध झध ध. सोबतच, ऑल िंपिक स्िर्धांच्यध 

हहरोंची ओळिही करून घ्यध.  


